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РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И  
АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ 
УП 1 Бр.08-32 
05.02.2016 година 
С к о п ј е   

 

 Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги врз основа 
на член 18 став 1 алинеја 1 и член 20 став 1 алинеја 10, а во врска со член 69 ставови 
1 и 4, член 70 ставови 1, 6, 9, 10, 11 и 12, член 71, член 74, член 79, член 80 и член 81 
од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14 и 132/14), член 15 став 1 алинеја 
1, член 39 став 1 алинеја 10 и член 51 став 1 од Деловникот за работа на Агенцијата за 
аудио и аудиовизуелни медиумски услуги бр.01-4351/1 од 29.08.2014 година, во врска 
со писменото барање поднесено од страна на физичкото лице Илкер Јусуф од 
Гостивар, заверено со наш арх.бр. 03-6776 од 27.11.2015 година, и Заклучокот бр.02-
669/2 од 05.02.2016 година, на својата 5-та седница одржана на 05.02.2016 година, ја 
донесе следната:  
 
 
                                                                О Д Л У К А 

за објавување на јавен конкурс за доделување  
дозвола за радио емитување на програмски сервис 

на локално ниво  
 

 

1.  Се објавува јавен конкурс за доделување 1 (една) дозвола за радио 
емитување на програмски сервис, музичко-говорно радио од општ формат, на локално 
ниво, на подрачјето на општина Гостивар, кој ќе се емитува преку радиофреквенција 
определена од страна на Агенцијата за електронски комуникации на РМ, и тоа:         
94.8 МHz. 
 

2. Дозволата ќе се додели за временски период од 9 (девет) години и не може  
да се пренесува на друго лице. 
 

3. Кандидатите на конкурсот треба да ги исполнат минималните технички, 
просторни, финансиски и кадровски услови, утврдени во Правилникот за минимални 
технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и 
телевизиско емитување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 172/14, 76/15), 
кои се образложени и допрецизирани во предметната конкурсна документација. 
 

4. Техничките карактеристики и параметри определени од страна на Агенцијата 
за електронски комуникации на РМ согласно со Законот за електронските комуникации 
(„Службен весник на Република Македонија“, бр. 39/14, 188/14, 44/15, 139/15) и 
прописите донесени врз основа на него, се образложени и допрецизирани во 
предметната конкурсна документација и одобрението за користење радиофреквенција 
издадено од Агенцијата за електронски комуникации. 
 

5. Доставените пријави на конкурсот, Агенцијата ќе ги оценува врз основа на 
следните критериуми, на следниот начин на бодирање: 

 
1. Предвидена застапеност на програма 
произведена од страна на самиот 
радиодифузер (in-house production) и 
продукција на македо-нски аудио дела 
 

 
 

................. 

 
 

17 бода 
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• предвидена застапеност на програма 
произведена од страна на самиот 
радиодифузер (in-house production), во 
текот на неделата 

 

  

- над 5% до 10% од говорниот дел од 
програмата  

           ..... 5 бода  

- над 10% до 15% од говорниот дел од 
програмата  

 ..... 8 бода  

   
• застапеност на македонски аудио дела 

(изворно создадена програма), во текот 
на денот 
 

  

- над 50% до 60% од говорниот дел од 
програмата  

...... 5 бода  

- над 60% од говорниот дел од 
програмата  

...... 9 бода  

   
   
2. Квалитет, жанровска и тематска 
разновидност на содржините 
 

.................. 17 бода 
 

- до 3 (три) видови програми од 
говорниот дел од програмата 

          .... 10 бода  

- над 3 (три) видови програми од 
говорниот дел од програмата 

.... 17 бода  

   
   
3. Застапеност на програми со кои се 
поттикнува развој и зачувување на 
националната култура 

 
.................. 

 
17 бода 

 
• програми со кои се поттикнува развој и 

зачувување на националната култура, 
емитувани на годишно ниво 
 

  

- до 20 часа во текот на годината  ...... 5 бода  
- над 20 часа во текот на годината ...... 8 бода  

   
• емитувана инструментална музика од 

македонски автори, вокална и/или 
вокално-инструментална музика на 
јазикот/јазиците на кој/кои ќе се емитува 
говорниот дел од програмата, во текот 
на денот 
 

  

- над 40% до 60% од вкупно 
емитуваната музика 

...... 5 бода  

- над 60% од вкупно емитуваната 
музика 

...... 9 бода  

   
   
4. Застапеност на информации и содржини од 
значење за подрачјето во кое ќе се емитува 
програмскиот сервис (информации од локален 
карактер), во текот на неделата 

 
 

.................. 

 
 

7 бода 
 

- до 3 часа од говорниот дел од 
програмата  

...... 4 бода  

- над 3 часа од говорниот дел од .... 7 бода  
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програмата  
   
   
5. Бројот и структурата на вработените 
потребни за вршење на дејноста 

 7 бода 
 

- 5.1. број на вработени    
- До 4 вработени 2 бода  
- Над 4 вработени 4 бода  

   
- 5.2. структура на вработените    

- До 3 новинари 2 бода  
- Над 3 новинари 3 бода  

   
   
   
   
6. Технички услови за производство на 
програмите 

 7 бода 
 

   
   
   
   
7. Понудено време на дневно емитувана 
програма 

.................. 7 бода 
 

- од 10 до 17 часа  ...... 4 бода  
- над 17 часа  ...... 7 бода  

   
   
8. Просторни услови за вршење на дејноста  7 бода 

 
   
   
   
   
9. Финансиската способност за остварување на 
дејноста и понудените гаранции 

 7 бода 
 

   
   
   
   
10. Понуден рок на започнување со вршење на 
дејноста 

 7 бода  

- до 6 месеци од денот на издавање 
на дозволата  

...... 7 бода  

- над 6 месеци од денот на издавање 
на дозволата 

...... 4 бода  

   
   

 
Вкупно 

 
100 бода 

   
 

   6. За дозволата за радио емитување се плаќа годишен надоместок за секоја 
тековна година, почнувајќи од датумот на доделувањето на дозволата, на сметка на 
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, во рок од 30 дена од денот на 
приемот на фактурата издадена од Агенцијата. 
 Начинот на пресметка, фактурирање и наплата на надоместокот за дозволата ги 
утврдува Агенцијата согласно член 80 од напред цитираниот Закон и согласно 



 4 

Правилникот за процедурите на финансиското и сметководственото работење на 
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на 
Република Македонија“, бр.185/14), Правилникот за форматите на програмските 
сервиси на радиодифузерите („Службен весник на Република Македонија“, бр.172/14) и 
Правилникот за подрачјата на емитување на телевизиски и радио програми („Службен 
весник на Република Македонија“, бр.172/14). 

 
7. За користење на радиофреквенциите се плаќа годишен надоместок согласно 

со Законот за електронските комуникации и Правилникот за начинот на пресметка на 
годишниот надоместок за користење на радиофреквенции, на Агенцијата за 
електронски комуникации („Службен весник на Република Македонија“, бр.161/14). 

Надоместокот за користење радиофреквенции се плаќа на сметка на Агенцијата 
за електронски комуникации за секоја тековна година однапред почнувајќи од датумот 
на важењето на одобрението за користење радиофреквенции. 

 
8. За определување на предавателната фреквенција, микролокација, 

максималната ефективна иззрачена моќност (ЕРП), насоченоста на антенскиот систем, 
како и за другите технички параметри што не се определени со оваа Одлука и со 
конкурсната документација, кандидатите се должни (по подигањето на 
документацијата од Агенцијата и добивањето потврда од Агенцијата за подигнатата 
документација) да се обратат во Агенцијата за електронски комуникации, каде ќе ги 
добијат деталните технички параметри, кои се составен дел на конкурсната 
документација и според кои ќе треба да се изработи техничкиот елаборат за предава-
телниот дел. 

      Пријавувањето на кандидатите во Агенцијата за електронски комуникации треба 
да биде со истиот назив како и во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски 
услуги.   
 

        9. Кандидатите на Конкурсот поднесуваат пријави на посебен образец чија 
форма и содржина ги пропишува Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски 
услуги, кој се објавува на веб страницата на Агенцијата.  
 Конкурсната документација и образецот - Пријава, можат да се подигнат во 
архивата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на Република 
Македонија, Палата „Панко Брашнаров“, ул.„Македонија” бр.38, Скопје, секој работен 
ден од 8,00 до 16,00 часот.  
 За документацијата се плаќа надоместок во износ од 50.000,00 (педесетилјади) 
денари на жиро сметка: 300000000618023 на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 
медиумски услуги, Банка депонент: Комерцијална банка АД Скопје. 
 

  10. Пријавата се поднесува до Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски 
услуги на Република Македонија, Палата „Панко Брашнаров“, ул. „Македонија” бр.38, 
Скопје, со назнака „Пријава за учество на јавен конкурс за доделување дозвола за 
емитување на радио програмски сервис на локално ниво - општина Гостивар”.  

Пријавата, со придружната документација од член 73 став 3 од Законот за аудио 
и аудиовизуелни медиумски услуги, се поднесува во 2 (два) примерока. 

  
  11. Пријавата може да се достави препорачано по пошта или со предавање во 

архивата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. 
 

  12. Пријавата се поднесува во рок од 90 (деведесет) дена. 
Рокот за поднесување на пријавите тече од првиот нареден ден од денот на 

објавувањето на оваа Одлука во „Службен весник на Република Македонија”. 
Пријавите се поднесувааат во рокот определен со оваа Одлука на начин, форма 

и со содржина предвидена во конкурсната документација. 
Пријавите што ќе бидат поднесени по истекот на рокот определен со оваа Одлука 

и нема да бидат подготвени и доставени според условите утврдени во конкурсната 
документација, нема да бидат разгледувани. 
 Дополнителни информации, во врска со објавениот јавен конкурс, може да се 
добијат од следните лица: 
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 - за програмскиот концепт: Огнен Неделковски тел: 02/3103-410; Рубин 
Талески тел: 02/3103-426;  
 - за сопственичката структура и кадровските услови: м-р Магдалена 
Давидовска Довлева тел: 02/3103-431; 

- за техничките и просторните услови: Арѓенд Џелили тел: 02/3103-407; 
- за финансиските услови: Горан Радуновиќ 02/3103-433; Весна Симоновска  

02/3103-437  
- за општи податоци и правни прашања: Цветанка Митревска тел: 02/3103-

415; м-р Ивона Муфишева Алексовска тел: 02/3103-413. 
 

  13. Пријавите кои ќе бидат поднесени на овој јавен конкурс, ќе бидат јавно 
отворени, во седиштето на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на 
Република Македонија, Палата „Панко Брашнаров“, ул.„Македонија” бр.38, Скопје, една 
недела по истекот на рокот за поднесување на пријави, утврден во точка 12 на оваа 
одлука. 

Информацијата за денот и часот на јавното отварање ќе биде објавена на веб 
страницата на Агенцијата: www.avmu.mk. 
 

  14. Одлуката за доделување на дозволата за радио емитување на програмски 
сервис, на локално ниво, ќе биде донесена во рок од 30 (триесет) дена од денот на 
одржаното јавно отворање на пријавите, наведен во точка 13 на оваа одлука. 

Кандидатите на конкурсот ќе бидат известени за одлуката за доделување на 
дозволата, во рок од 7 (седум) дена од денот на нејзиното донесување. 

 
  15. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија”, на 

веб-страницата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, како и во 
најмалку 2 (два) дневни весници од кој едниот дневен весник е на јазикот на 
заедницата која не е во мнозинство, а го зборуваат најмалку 20% од граѓаните во 
Република Македонија, а влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен 
весник на Република Македонија”. 
 
 

О б р а з л о ж е н и е 
   

До Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, на ден 27.11.2015 
година, беше доставено писмено барање (арх.бр.03-6776) од страна на физичкото 
лице Илкер Јусуф од Гостивар, за отварање на локална радиостаница на подрачјето 
на општина Гостивар. 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, согласно член 70 став 4 
од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, на 02.12.2015 година, се 
обрати со писмен допис до Агенцијата за електронски комуникации за да побара 
информација дали на ова локално подрачје има слободни фреквенции (допис бр.03-
6776/2). Агенцијата за електронски информации, на 21.12.2015 година, одговори дека 
„врз основа на извршена првична анализа од страна на Секторот за 
радиокомуникации, утврдено е дека постои можност за доделување на фреквенција за 
емитување на локална радио програма на територијата на град Гостивар“. Исто така, 
Агенцијата за електронски комуникации достави податоци за радиофреквенција, 
Информација, бр.0805-4152/4 од 14.12.2015 година (наш бр.03-6776/3 од 21.12.2015 
година), преку која ќе се емитува радио програмата на територијата на град Гостивар, 
и тоа: 94.8 МHz. 

Во членот 70 став 4 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, е 
предвидено дека „Доколку согласно со Планот за доделување и користење на 
радиофреквенциите, се утврди дека има слободни радиофреквенции, Агенцијата ќе 
изработи студија со која ќе ја утврди оправданоста за објавување на јавен конкурс, а 
особено од аспект на исполнувањето на целта на овој закон, како и од аспект на 
потребите на публиката. За да ги утврди потребите на публиката за телевизиско или 
радио емитување во соодветната сервисна зона, како и за видот, односно форматот 
на програмските сервиси за кои треба да се објави конкурсот, Агенцијата може да 
спроведе јавно истражување“. 
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Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, преку Секторот за 
стратешко планирање и авторски права, на ден 02.02.2016 година изработи, „Студија 
за утврдување на оправданоста за објавување јавен конкурс за доделување дозвола 
за радио емитување на локално ниво, на подрачјето на град Гостивар“, заверена со 
наш бр.08-646/1 од 02.02.2016 година, која е објавена на веб страницата на Агенцијата 
на 02.02.2016 година.  

Целта на Студијата бр.08-646/1 од 02.02.2016 година е да се утврди 
оправданоста од објавување јавен конкурс за доделување дозвола за радио 
емитување на подрачјето на општина Гостивар, и тоа од аспект на целите утврдени во 
Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, како и од аспект на потребите на 
публиката.  

Во Студијата бр.08-646/1 од 02.02.2016 година е направена анализа на 
постојната понуда на медиумски содржини на ова подрачје, како и анализа на пазарниот 
потенцијал и тоа на потенцијалната публика (вкупен број и демографски карактеристики 
на публиката), потенцијалните огласувачи, економските перформанси на постоечките 
радиостаници и податоците за нивната слушаност во претходната година.  

Со наведената Студија е утврдено дека со доделување дозвола за 
радиостаница со програмски формат музичко - говорно радио од општ формат, 
публиката во ова подрачје ќе има пристап до поголем обем информации од локален 
карактер. Исто така, со оглед на фактот дека подносителот на писмото за намери 
посочува дека е планирано оваа радиостаница програмските содржини да ги емитува 
на македонски, турски, албански и англиски јазик, а во подрачјето на општината 
Гостивар, според податоците од Пописот на населението, домаќинствата и становите 
во Република Македонија од 2002 година, 67% од населението се Албанци, 19% 
Македонци, а 10% Турци, па оттука, сосема е оправдано новата дозвола за емитување 
радиопрограма да биде издадена за емитување на македонски, албански и турски 
јазик, што од друга страна ја следи и насоката од Стратегијата за развој на 
радиодифузната дејност за периодот од 2013 до 2017 година „да се стимулира 
развојот на мултиетнички медиуми“.  

Во врска со утврдената состојба, неспорно е дека наодите од оваа Студија 
покажуваат дека постои оправданост за објавување јавен конкурс за доделување 
дозвола за радио емитување на подрачјето на Гостивар, за програмски сервис музичко 
– говорно радио од општ формат, на македонски, албански и турски јазик. 

   Согласно напред наведеното, а поради тоа што со напред наведената Студија 
бр. 08-646/1 од 02.02.2016 година се утврди дека постои оправданост за објавување 
јавен конкурс за доделување дозвола за радио емитување на подрачјето на Гостивар, 
за програмски сервис музичко – говорно радио од општ формат, на македонски, 
албански и турски јазик, а постои заинтересираност за инвестирање во локална 
радиостаница, врз основа на член 18 став 1 алинеја 1 и член 20 став 1 алинеја 10, а во 
врска со член 69 ставови 1 и 4, член 70 ставови 6, 9, 10, 11 и 12, член 71, член 74, член 
79, член 80 и член 81 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14 и 132/14), 
член 15 став 1 алинеја 1, член 39 став 1 алинеја 10 и член 51 став 1 од Деловникот за 
работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги бр.01-4351/1 од 
29.08.2014 година и Заклучокот бр.02-669/2 од 05.02.2016 година, Советот на 
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на 5-та седница, одржана на 
05.02.2016 година, донесе Одлука како во диспозитивот, која ќе се објави во „Службен 
весник на Република Македонија”, на веб-страницата на Агенцијата за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги, како и во најмалку 2 (два) дневни весници од кој 
едниот дневен весник е на јазикот на заедницата која не е во мнозинство, а го 
зборуваат најмалку 20% од граѓаните во Република Македонија, која влегува во сила 
од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”. 
 
 

          
 
           
 
 

                        Агенција за аудио и      
аудиовизуелни медиумски услуги, 

                   Претседател на Советот 
                    Лазо ПЕТРУШЕВСКИ с.р. 
   

 


